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Bon Any Nou!
Bon any 2020 a tot l'alumnat, a totes les famílies, a tot el personal
treballador de l'Escola. Bon any amb pau, amb alegria, amb justícia,
amb rialles, amb afecte, amb bon oratge, amb somriures, amb les
justes llàgrimes, amb carícies, amb treball, amb un bon llibre, una
bona cançó, una bona pel·lícula, una bona funció teatral, un bon
ballet; amb bons somnis, bons passejos, bona criança, bona salut,
bon gust i bons amics; bon any amb aigua fresca, tebi sol, fulles
verdes i flors al camp; amb bones collites, suaus pluges i un consum moderat. Un any feliç, simpàtic, que duga problemes amb solució, un bon any acadèmic, un bon any mundial.
Desitjos escolars per tothom: que aquest 2020 siga un bon any!
De tot cor, l'Escola.

Dalt portada del calendari de Les Carolines 2020.
Dreta façana del Menjador de Les Carolines amb
el nou lletrer amb el nom de l’Escola.

L’envelliment és vida
Per concloure el Projecte "Arrugues grans i xicotetes", la classe de 2n B de
Primària realitzà a l'Escola una "Jornada per a un envelliment actiu i saludable"
amb uns tallers dirigits a les seues famílies i a persones majors de 60 anys. Quina
alegria veure a tants iaios i iaies entre nosaltres!
Els hortets i el Pati Central s'ompliren de somriures i mirades d'il·lusió en poder
explicar d'una manera molt pràctica el que havíem aprés aquests mesos.
L'alumnat es va dividir en cinc tallers i els participants als tallers pogueren aprendre
molt amb una classe pràctica d'anglés, un joc per aprendre a diferenciar el menjar
saludable, com fer una bonica
estrela de fusta amb pals, com
exercitar la ment amb jocs online i la importància del ball per
memoritzar i moure el cos.
Finalitzarem els tallers ballant
la coreografia que part de
l'alumnat havia preparat i ensenyat a la classe i a
les persones participants, amb la cançó
"El rock de la cárcel"
d'Elvis Presley.
Mil gràcies a totes
i a tots!

Quatre fotos de la
jornada realitzada
per l’alumnat de 2n
B de primària.
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La Ciència, a escena
Dijous 19 de desembre, l'alumnat amb les optatives de FísicaQuímica i Biologia-Geologia de
4t d’ESO va visitar el Museu de
Les Ciències de València.
Tinguérem, doncs, l’oportunitat
de gaudir, lúdicament, d’activitats i recórrer el Museu de dalt a
baix, caminar pel bosc de cromosomes i trobar la informació
que cadascú tenia assignada.

Quatre fotos de l’estada al
Museu de Les Ciències

Participàrem també en el taller de Ciència a Escena
on tinguérem una demostració d’experiments de
“Màgia Química” magníficament realitzats pel professor Vicent Gironés.
Poguérem adonar-nos que estem envoltats de
reaccions químiques per tot arreu!!
Unes substàncies es transformen en altres, algunes de manera natural i altres artificial.
Va ser molt divertit i didàctic.
Tota una experiència científica!!

El número premiat, el 84!
L'alumnat de Francés de 3r d'ESO va vendre paperetes per una rifa d'una caixa de Nadal per a finançar el seu viatge a Normandia. El dia 20 de
desembre, després d'haver anat al cinema, tots plegats, per fi arribà el moment del sorteig. Amb molta
expectació i baix l'atenta mirada de l'alumnat participant en l'intercanvi, una mà innocent va traure el
número guanyador: el 84. Qui el va vendre? Clara
Albert! A més, era el número que ella mateixa havia
comprat amb els seus diners! Amb autorització del
professorat, va trucar a casa perquè li enviaren immediatament una foto de la papereta, ja que no la
portava al damunt. Van faltar quatre mans per dur
la caixa cap a l'autobús.
Esperem que la seua família la gaudisca!
A tots i totes que vau participar en aquesta iniciativa:
moltes gràcies i fins aviat, ja que n'organitzarem més!

Clara Albert amb la caixa de Nadal.
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Moltes felicitats
Entre el 9 i el 15 de gener fan anys:
Vega Estero Martínez, 3; Yago Ossorio Rubio, 4; Vega
Sanchis Diaz, Dídac Martorell González i Adriana
Aguado Belloch, 7 Jorge Román Gallart Monrabal i
Adriana Martín Molina, 9; Alberto Martín Santamaría i

Núria Tronchoni Rosa, 12; Isard Galan Samblàs, Pablo
Terrasa Sáez i Jordi Horus Benimeli Fernández, 13 i
Héctor Martínez Atienza, 14.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!

Aquarel·les
L'alumnat de 4t de Primària ha acabat l’any pintant
uns quadres basant-se en les corrents i vessants
artístiques estudiades al projecte Artistes al CEE. Els
xiquets i xiquetes han utilitzat aquarel.les i tota la
seua imaginació per a realitzar aquestes creacions,

practicant la corrent o vessant que més els agradava
i treballant per parelles, gaudint d’unes sessions relaxades i divertides. Així, al mes de gener ja podran
pintar un quadre en un llenç amb el seu Tàndem del
CEE Virgen de Agosto de Bétera.

Obres realitzades
per l’alumnat de 4t
de Primària.

Contes a Infantil
El professor ja jubilat Emili Olmos continua col·laborant
amb nosaltres des d’octubre contant un conte cada divendres a l’alumnat d’Infantil que el vol acompanyar al pati.
En la foto podeu veure alumnes i Emili descansant, bo, en
realitat són els protagonistes del conte, unes formiguetes
que estaven dormint.
La protagonista dels contes és Já Pakupáju Gaziétu una
formigueta russa que li agrada molt llegir el diari. El seu
nom en rus vol dir: jo compre el diari.
Pepet de l'Horta

Contacontes del divendres.
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Obrint una finestra a l’Edat Mitjana
Les classes de 2n d'ESO, amb il·lusió i molts nervis,
vam presentar el Producte Final del nostre Projecte
"Obrim una finestra a l'Edat Mitjana".
Ha estat un Projecte en el què hem treballat des de
les àrees d'Educació Física, Tecnologia, Castellà, Plàstica, Geografia i Història, fent un recorregut per l'Europa
cristiana d'aquesta època, partint de l'observació de les
finestres a esglèsies i catedrals del moment.
Hem après com va sorgir el feudalisme, com s'organitzaven socialment i polítca, quina era la base de la seua economia, com van crèixer les ciutats, quines van ser les crisis
que patiren, on vivien, com va ser les representacions artístiques, les característiques de la seua literatura, activitats
físiques d'equilibri, malabars... i tot això fent un arc ogival,
component romances com si es tractara de joglars, recercant i tractant informació que després plasmaren en uns
pòsters, component i practicant exercicis físics.
Gràcies per la col·laboració, assistència i l'ajuda rebuda.

Quatre fotografies de les representacions del Producte Final.

Llibres regalats
L'última donació de llibres del 2019 ha estat de part
d'Hugo Pagbe, alumne de 6é B de Primària fent possible
que, des del primer dia de 2020, en tindrem uns quants
més a la Biblioteca de l'Escola.
Moltes gràcies!
Isabel i Mariajo, bibliotecàries.

Hugo Pagbe amb els llibres donats a la Biblioteca.
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